
 

 
PARTE 1 – PORTUGUÊS 

 
Questão 01 

A cor do prato pode importar na 

quantidade do que você come 

Uma curiosidade divulgada pela 

Universidade Cornell, nos Estados Unidos, tem 
tudo para fazer com que aqueles que querem 

emagrecer mudem a cor da louça na hora do 

almoço e do jantar. Isso porque Brian Wansink, 

especialista em psicologia alimentar, afirma que o 

contraste entre a tonalidade da comida e do prato 

influencia no tamanho da porção que você serve. 

O especialista deu uma missão saborosa 

a 600 voluntários: comer macarrão com molho 

branco. Só que, enquanto metade do grupo 

recebeu pratos brancos para se servir à vontade, o 

restante usava modelos vermelhos. O resultado 
surpreendeu até Brian: a primeira turma, que 

comeu em pratos claros, ingeriu 22% a mais de 

massa. 

O autor do experimento concluiu que a 

alteração explícita entre a cor do prato e a cor da 

comida importa na quantidade de comida que será 

ingerida. “Quando há diferença clara entre a 

coloração do alimento e a do recipiente, a pessoa 

nota melhor o volume que se serviu”. 

Lembre-se de que, para ter uma 

alimentação saudável, é importante não pular as 
refeições, adotar um local tranquilo para comer, 

caprichar na mastigação, escolher as sobremesas 

com consciência e montar um prato colorido, que 

será rico em nutrientes e vitaminas, além de 

atrativo. 

Comer alimentos coloridos é sinônimo 

de saúde. 

A cor de cada alimento representa a 

predominância de certos nutrientes, que trazem 

benefícios e previnem doenças. 
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1) Segundo o texto, a cor do prato influencia na 

alimentação dos indivíduos, porque: 

A. Os cromoterapeutas explicam que as 

cores emanam energia sobre o alimento 

servido. 

B. O contraste entre a cor da louça e do 

alimento influencia no volume de 

comida servida. 

C. Os nutrientes dos alimentos são perdidos 
com determinadas cores da louça. 

D. A pessoa se alimenta melhor quando 

escolhe a cor da louça em que o alimento 

será servido. 

E. Os alimentos passam a ter mais 

nutrientes de acordo com a cor do 

recipiente em que são 

servidos. 

 
Questão 02 
As aspas foram usadas no terceiro parágrafo 

para: 

A. Destacar uma frase qualquer do texto; 
B. Representar a fala do autor do texto; 

C. Representar a fala do autor do 

experimento; 

D. Chamar a atenção do leitor do texto; 

E. Negar uma informação anteriormente 

dita no texto. 

 
Questão 03 
A Intenção da ideia contida no quarto 

parágrafo é de apresentar: 
A. Os diferentes alimentos de que as 

pessoas necessitam para sobreviver. 

B. Os procedimentos para aqueles que 

precisam de uma dieta para emagrecer. 

C. Os vários hábitos alimentares que 

proporcionam uma alimentação 

saudável. 

D. Os meios adequados de armazenamento 

de alimentos que preservam os 

nutrientes. 

E. As várias maneiras de se escolherem 
alimentos saudáveis nos mercados. 

 
Questão 04 
Marque a alternativa em que se encontra uma 

palavra acentuada pela mesma regra que a 

palavra VOCÊ retirada do primeiro parágrafo 

do texto: 

A. Voluntários; 

B. Saúde; 

C. Saudável; 
D. Explícita; 

E. Até. 

 
Questão 05 
Assinale a alternativa em cujo trecho todos os 

verbos estão flexionados no mesmo modo e 

tempo que os verbos do último período do 

texto: “A cor de cada alimento representa a 

predominância de certos nutrientes, que trazem 

benefícios e previnem doenças.” 
A. “O autor do experimento concluiu que a 

alteração explícita entre a cor do prato e 

a cor da comida importa na quantidade 

de comida que será ingerida.” 

B. “Só que, enquanto metade do grupo 

recebeu pratos brancos para se servir à 

vontade, o restante usava modelos 

vermelhos.” 



 

C. “O resultado surpreendeu até Brian: a 

primeira turma, que comeu em pratos 

claros, ingeriu 22% a mais de massa.” 

D. “Isso porque Brian Wansink, especialista 

em psicologia alimentar, afirma que o 

contraste entre a tonalidade da comida e 

do prato influencia no tamanho da 

porção que você serve.”  

E. “O especialista deu uma missão saborosa 

a 600 voluntários.” 

 
Questão 06 
Um sinônimo para o termo CONTRASTE, 

retirado do 1º parágrafo do texto, é: 

A. Oposição; 

B. Semelhança; 

C. Similaridade; 

D. Igualdade; 

E. Parcialidade. 

 

Questão 07 

Todas as palavras estão grifadas 
corretamente em: 

A. Rabujice, espontâneo, frieza          
B. Refúgio, obsessão, vazilha             
C. Ultraje, revés, cortezia  
D. Trajetória, esvaziar, análize 
E. Gorjeta, pesquisa, fraqueza 

 
Questão 08 
Assinale o par de vocábulos que fazem o plural 

da mesma forma que “salão” e “banana-maçã”: 

   A. vulcão, abaixo-assinado; 

   B. balão, manga-rosa; 

   C. cidadão, salário-família; 

   D. bênção, caneta-tinteiro; 

   E.                 razão, guarda-chuva. 

 
Questão 09 
A concordância entre substantivo e adjetivo 

está correta em:    

A. cabelos afros-oxigenados  

B. cabeleiras afras-oxigenadas  

C. cabelos afros-oxigenados  

D. cabelos afro-oxigenados  

E. cabeleiras afra-oxigenadas 

 
Questão 10 
A alternativa em que há uma palavra do texto 

separada não corretamente é: 

A. In-flu-en-cia; 

B. Psi-co-lo-gi-a; 

C. Com-clu-iu; 

D. Re-fei-ções; 

E. Pre-do-mi-nân-cia. 

 

 
 

 

PARTE 2 – CONHECIMENTO ESPECIFICO  

 
Questão 11 
Considerando que a vacina Tríplice bacteriana 

não deve ser administrada em indivíduos com 

reação anafilática após a aplicação de dose 

anterior da mesma ou de qualquer um de seus 

componentes. O que se indica: 

 
A. Preencher ficha de notificação e solicitar 

vacina DTPaa; 

B. Preencher ficha de notificação e solicitar 

vacina DTPAa; 

C. Preencher ficha de notificação e solicitar 

vacina DTPa; 

D. Preencher ficha de notificação e solicitar 

vacina DTP; 

E. Preencher ficha de notificação e solicitar 

vacina DTPaA. 

 
Questão 12 
A introdução da higienização hospitalar, a 

lavagem das mãos e a lavagem de material 

cirúrgico foi feito por: 

A. Joseph Lister (1827-1912); 

B. Leeuwenhoek (1683); 

C. Sigmund Frieud (1856 – 1939); 

D. Ignatz Semmelweis (1816-1865); 

E. Pasteur (1857). 

 
Questão 13 
De acordo com a sua finalidade a quimioterapia é 

classificada em. EXCETO: 

A. Preventiva; 

B. Paliativa; 

C. Adjuvante; 

D. Curativa; 

E. Neoadjuvante. 

 

Questão 14  
São fatores que influenciam o crescimento 

microbiano. EXCETO: 
A. Reservatório; 

B. Temperatura; 

C. Tipo de Microrganismo; 

D. Ambiente; 

E. Fase de Crescimento. 

 
Questão 15 
Com relação ao agente estimulante da 
Coqueluche marque a alternativa correta: 

 

A. A Bordetella pertussis é um bacilo gram-

positivo, anaeróbio, fastidioso, 

esporulado, imóvel e pequeno, provido 

de cápsula (formas não patogênicas) e de 

fímbrias; 

B. A Bordetella pertussis é um bacilo gram-

negativo, aeróbio, fastidioso, não 



 

esporulado, imóvel e pequeno, provido 

de cápsula (formas patogênicas) e de 

fímbrias; 

C. A Bordetella pertussis é um 

micobacterium gram-negativo, aeróbio, 

fastidioso, esporulado, móvel e pequeno, 

provido de cápsula (formas não 

patogênicas) e de fímbrias; 

D. A Bordetella pertussis é um micobacilo 

gram-negativo, anaeróbio, fastidioso, 

não esporulado, imóvel e pequeno, 
provido de cápsula (formas patogênicas) 

e de fímbrias; 

E. A Bordetella pertussis é um bacilo gram-

positivo, aeróbio, fastidioso, esporulado, 

imóvel e pequeno, provido de cápsula 

(formas patogênicas) e de fímbrias. 

 
Questão 16 
Durante a Cateterização de Veia Periférica são 
ações de Auxiliar de Enfermagem. EXCETO: 

A. Proteger a roupa da cama com o 

resguardo; 

B. Massagear o membro, dirigindo o fluxo 

venoso no sentido ascendente; 

C. Atenuar a inclinação da agulha/cateter 

após a perfuração da pele fazendo-a (o) 

progredir lentamente no interior da veia. 

Se utilizar cateter, exteriorizar 

simultaneamente o mandril, sem o retirar 

completamente; 

D. Avultar a pressão do garrote; 
E. Posicionar em abdução a extremidade do 

membro a puncionar. 

 
Questão 17 
Não é um tipo de decúbito: 

A. Dorsal; 

B. Lateral Direito; 

C. Ventral; 

D. Opistótono; 

E. Fowler. 

 
Questão 18 
No Auto Cuidado do paciente durante o 

ERGUER-SE, são orientações do Auxiliar de 

Enfermagem quando sob supervisão do 

Enfermeiro. EXCETO: 

A. Observar alterações do fácies do cliente e 

agir em conformidade;  

B. Motivar o cliente a mobilizar os 

membros inferiores, para aumentar a 
tonicidade muscular e melhorar o retorno 

venoso; 

C. Imobilizar o cliente para que se sinta 

seguro, usando movimentos firmes; 

D. Aplicar ligaduras de contenção dos 

membros inferiores ou calçar meias 

elásticas antes do levante de acordo com 

o estado de saúde; 

E. Executar o levante de acordo com a 

tolerância do cliente, facilitando um 

tempo de espera entre cada movimento. 

 
Questão 19 
Durante a Inaloterapia são orientações do Auxiliar 

de Enfermagem quando sob supervisão do 
Enfermeiro. EXCETO: 

A. Ensinar o paciente a tossir; 

B. Ensinar o paciente a expirar 

profundamente e a tossir; 

C. Ajustar o nebulizador à rampa de 

ar/oxigênio ou à eletricidade; 

D. Providenciar o nebulizador de acordo 

com as necessidades do cliente; 

E. Atender às preferências e à privacidade 

do cliente. 

 
Questão 20 
São Fases do Processo de Cicatrização. EXCETO: 

A. Fase da Maturação; 

B. Fase de Proliferação; 

C. Fase de Estadiamento; 

D. Fase da Inflamatória; 

E. Fase de Epitelização. 

 
Questão 21 
Entendido como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema. 

Está referindo a qual princípio do SUS: 

A. Integralidade; 

B. Hierarquia: 

C. Equidade; 

D. Descentralização; 

E. Universalidade. 

 
Questão 22 
O Ceco é o nome de uma estrutura anatômica 

pertencente ao: 

A. Sistema Respiratório; 

B. Sistema Cardiovascular; 

C. Sistema Digestório; 

D. Sistema Geniturinário; 

E. Sistema Endócrino. 

 
Questão 23 
A soma das vértebras Cervicais mais as vértebras 

Torácicas menos as vértebras Lombares temos no 

total: 

A. 14 vértebras; 

B. 13 vértebras; 

C. 15 vértebras; 

D. 16 vértebras; 

E. 33 vértebras. 

 



 

Questão 24 
São produtos indicados na confecção de curativos. 

EXCETO: 

A. Alginato de Cálcio; 

B. Pomada Desbridante; 

C. Permaganato de potássio; 

D. Álcool a 70%; 

E. Carvão Ativado. 

 
Questão 25 
A vacina BCG – ID  é preconizada nas seguintes 

situações. EXCETO: 

A. Ao nascer ainda na maternidade; 

B. Crianças, incluindo as indígenas, de 0 a 4 

anos de idade, preferencialmente, em 

menores de 2 ano de idade; 

C. Os contatos intradomiciliares de 

hanseníase independentemente da forma 

clínica do doente; 

D. Recém-nascidos com peso maior ou 
igual a 2.000g ou na primeira visita à 

Unidade de Saúde; 

E. Lactentes que foram vacinados e não 

apresentem cicatriz vacinal após 6 

meses, devem ser revacinados apenas 

mais uma vez. 

 
Questão 26 
Na fisiologia da bomba coração estão envolvidos. 

EXCETO: 
a) Nódulo Sino-atrial; 

b) Feixe de Hiss; 

c) Nódulo Átrio-ventricular; 

d) Circulação Linfática; 

e) Fibras de Purkinje. 

 
Questão 27 
Na coleta de sangue para exame, os exames mais 

comumente solicitados são. EXCETO: 

A. EAS; 
B. Ureia; 

C. Glicemia; 

D. Hemograma; 

E. Creatinina. 

 
Questão 28 
Conforme o diz  na Lei 8.142/90 em seu Art. 4° 

para receberem os recursos, de que trata o art. 3° 

da referida lei, os Municípios, os Estados e o 

Distrito Federal deverão contar com. EXCETO: 
A. Fundo de Saúde; 

B. Contrapartida de recursos para a saúde 

no respectivo orçamento; 

C. Conselho de Saúde Indígena; 

D. Plano de saúde; 

E. Comissão de elaboração do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS). 

 
 

Questão 29 
O conceito de “morte dos microrganismos  com 

fins de destruição, tornar inofensivo, ou impedir a 

sua ação exerce um efeito de controle sobre 

qualquer organismo considerado prejudicial para 

os seres humanos” é o conceito de: 

A. Agentes biostáticos; 

B. Anti-sepsia; 

C. Agentes bacteriostáticos; 

D. Agentes biocidas; 
E. Desinfecção. 

 
Questão 30 
São formas de classificar os tipos de feridas. 

EXCETO: 

A. Quanto ao Grau de Profundidade; 

B. Quanto ao Tipo de Cicatrização; 

C. Quanto ao Conteúdo Microbiano; 

D. Quanto ao Tempo de Duração; 

E. Quanto às Causas. 

 
PARTE III – CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 31 
De acordo com site pbagora, do dia 02 de agosto 

de 2013, depois dos ataques a agências bancárias 

e as explosões dos caixas eletrônicos o alvo dos 

bandidos agora é as agências dos Correios e 

Telégrafos do interior paraibano. Em menos de 

três dias cinco agências foram assaltadas no 

estado. A agência dos correios de Santana de 

Mangueira também foi assaltada por um grupo de 

homens armados. Este fato ocorreu na data: 

A. 30 de julho de 2013  

B. 31 de julho de 2013 

C. 01 de agosto de 2013 

D. 02 de agosto de 2013 

E. 03 de agosto de 2013 

 
Questão 32 
A prefeitura municipal deSantana de Mangueira 

realizou no dia 08 de agosto de 2013, através da 

Secretaria Municipal da Saúde, 1ª Conferência 

Municipal de Saúde, evento aberto pela prefeita 

Tânia Mangueira Nitão Inácio e pela secretária 

Nerivânia Inácio de Queiroz Magalhães. Sabemos 

que o tema desta conferência foi “ Todos Usam o 

Sus”, tendo como eixo: 

A. Acesso com qualidade: Um desafio para 

o SUS. 

B. Acolhimento e qualidade: Um desafio 

para o SUS. 

C. c) Acesso e acolhimento com qualidade: 

Um desafio para o SUS.      

D. Qualidade do acolhimento: Um desafio. 



 

E. Um desafio para o SUS: Acesso e 

acolhimento.   

 
Questão 33 
O município de Santana de Mangueira foi 

emancipado politicamente em que data? 

a) 05 de outubro de 1963 

b) 05 de Novembro de 1963       

c) 05 de Outubro de 1964 

d) 05 de Novembro de 1964 

e) 05 de Outubro de 1965 

 
 
Questão 34 

A. Nas alternativas abaixo podemos 

considerar algunsfilhos ilustres do 

passado de Santana de 

Mangueira.Marque a alternativa correta: 

B. José Inácio da Silva – Nitão Mangueira – 

Cabo Francisco Mangueira eDr. José 

Ferreira 

C. José Inácio da Gomes - Nitão Mangueira 

– Tenente Francisco Mangueira eDr. 

José Ferreira 

D. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira – 

Tenente Francisco Mangueira eDr. José 

Ferreira      

E. José Inácio da Silva - Vitão Mangueira – 

Tenente Francisco Mangueira eDr. José 

Ferreira 

F. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira – 

Tenente Francisco Mangueira eCoronel 

José Ferreira 

 
Questão 35 
Para a Prefeita Tânia Nitão, a educação de 

qualidade no município, servirá para alavancar o 

interesse dos estudantes cursarem futuramente 

cursos superiores, podendo voltar ao município 

formados, podendo assim em médio prazo trazer 

mais desenvolvimento ao seu 

município(diamanteonline). Santana de 

Mangueira destaca-se pela sua qualidade 

educacional. A primeira professora que contribuiu 

para esse avanço foi: 

A. Hozana Bezerra da Silva 

B. Hozana Pereira da Silva 

C. Hozana Pereira Leite 

D. Hozana Leite Bezerra 

E. Hozana Bezerra Leite 

 
Questão 36 
Antônio de Sousa Mangueira, em 1883 ele fez a 

doação de um terreno para a construção de Anos 

mais tarde devido a uma grande enchente, tal 

capela foi em partes às ruínas, mas foi 

reconstruída em tamanho maior, a atual foi 

edificada no ano de 1957em  Santana de 

Mangueira. A festa em homenagem a padroeira 

do município, com uma vasta programação 

religiosa e social é comemorada no período de : 

A. 16 à 26 de Março 

B. 16 à 26 de Abril 

C. 16 à 26 de Maio 

D. 16 à 26 de junho 

E. 16 à 26 de julho   

 
Questão 37 
. O Clima que predomina a cidade de Santana de 

Mangueira é: 

A. semiárido  

B. b)tropical 

C. c)árido 

D. d) tropical de altitude 

E. e)Equatorial 

 
Questão 38 
No dia 09 de abril de 2013, mais uma Festana 

cidade de Santana de Mangueira. O evento é uma 

realização da comunidade católica do município, 

com o apoio das famílias e da administração 

pública municipal (diamanteonline). A festa 

comemorada é de: 

A. Nossa Senhora Santana 

B. Nossa Senhora da Conceição 

C. Santo Expedito 

D. São Sebastião 

E. Santo Antônio 

 
Questão 39 
Luiz Mangueira de Sousa foi o 1º prefeito de 

Santana de Mangueira através da nomeação pelo 

então governador da Paraíba Pedro Moreno 

Gondim. Quem foi o 1º prefeito reeleito de 

Santana de Mangueira? 

A. a)Dorgival de Sousa Nitão 

B. b) Francisco Umberto Pereira 

C. c) EspeditoAldeci Mangueira Diniz 

D. d) Luis Mangueira de Sousa 

E. e) Francisco de Oliveira Braga 

 
Questão 40 
Segundo dados do IBGE, conforme senso 2010, a 

população de Santana de Mangueira é constituída 

por 5.144 habitantes e ocupa uma área territorial 

de 472 Km². Faz limites: ao Norte com Diamante 

e Curral velho, ao Sul com Serra Talhada (PE) e 



 

Santa Inês, ao Leste com Manaíra. Então ao Oeste 

limita-se com: 

A. Ibiara          B. Conceição         C. Curral Velho         

D. Ibiara e Conceição                     E. Diamante 

 
 
 
 
 




